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ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΡΤΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Τµήµα Χορήγησης  Αδειών  Ανάπτυξης 
Ενέργειας  και  Φυσικών  Πόρων 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ στους όρους της παρούσας 
απόφασης  
 
Άρτα,  31 Αυγούστου 2015 
 
Αρ. Πρωτ. : ∆.Α.1752 
Αρ. Φακ.   : Φ14.31 

 
Ταχ. ∆/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 
Fax 
e-mail 

 
: Αµβρακίας 23 
: 47100 
: ∆. Γούλα 
: 2681363113 
: 2681075505 
: diogenia@peartas.gov.gr 

 
Σηµείωση: Η αντλία και η δεξαµενή 
πετρελαίου κίνησης, το πλυντήριο 
οχηµάτων και η αποθήκη υλικών 
αυτοκινήτων – επισκευή µεταλλικών µερών 
(συνεργείο) δεν συµπεριλαµβάνονται στην 
παρούσα άδεια. 

   

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας αορίστου διάρκειας µετά από Μηχανολογική και Κτιριακή 
επέκταση - εκσυγχρονισµό στη Βιοµηχανική Μονάδα ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟΥ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ του «ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΡΤΑΣ», που βρίσκεται στο 8ο χιλ. της ∆ηµοτικής Οδού Άρτας-Γαβριάς 
στην Τ.Κ. Γαβριάς, ∆.Ε. Αµβρακικού του ∆ήµου ΑΡΤΑΙΩΝ του Νοµού ΑΡΤΑΣ.» 

Κ.Α. ΣΤΑΚΟ∆΄08: 10.12                            Α.Φ.Μ. : 096040693                                                 ∆ΟΥ: ΑΡΤΑΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ : 8ο χιλ. Άρτας-Γαβριάς, Τ.Κ. Γαβριάς, ∆.Ε. Αµβρακικού, ∆ήµος ΑΡΤΑΙΩΝ του Νοµού ΑΡΤΑΣ 

  
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 

Ο   ΑΝΤ ΙΠΕΡ ΙΦΕΡΕ Ι ΑΡΧΗΣ  
ΠΕΡ ΙΦΕΡΕ Ι ΑΚΗΣ   ΕΝΟΤΗΤΑΣ   ΑΡΤΑΣ  

Έχοντας   υπόψη : 

1. Τις διατάξεις των Νόµων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.∆. 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 
207/1967, του από 15-10-22 Β.∆., του από 16-3-1950 Β.∆. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε 
µε το από 24-11-53 και 02-08-58 Β.∆. και τα Π.∆.902/75 και 274/97, του Π.∆. 44/1987, του Π.∆. 
1180/1981, της ΥΑ Αριθµ.1958/2012, του Παραρτήµατος ΙΙ της ΚΥΑ Η.Π.15393/2332, της ΚΥΑ 
Αριθ.οικ.3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/Β/4-4-2012), Αριθ. Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ 1275/Β/11-4-2012), των 
Νόµων Ν.4014/2012, Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄/17-6-2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του 
Ν.3325/05(ΦΕΚ 68/Α/11-3-05), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, των ΚΥΑ µε 
αρ.πρωτ.:Φ.15/4187/266/21-03-2012 (ΦΕΚ 1275/Β/11-04-2012), Κ.Υ.Α. Αριθµ. οικ.14684/914/Φ.15 
(ΦΕΚ 3533/Β/31-12-2012) και αριθµ. Οικ.12684/92/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3181 Β΄), των ΥΑ Αριθµ. 
Οικ.483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158/Β/3-2-2012), ΥΑ Αριθµ. 484/36/Φ.15 (ΦΕΚ 230/Β/9-2-2012), του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», και του Π.∆.140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010) «Οργανισµός της 
Περιφέρειας Ηπείρου». 

2. Την µε αρ.πρωτ.:∆.Α.1752/12-08-2015 αίτηση του «ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΡΤΑΣ», µε την οποία ζητά άδεια λειτουργίας αορίστου διάρκειας (µετά από 
µηχανολογική και κτιριακή επέκταση-εκσυγχρονισµό) για τη ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟΥ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆Α ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, που βρίσκεται στο 8ο χιλ. της 
∆ηµοτικής Οδού Άρτας-Γαβριάς στην Τ.Κ. Γαβριάς, ∆.Ε. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ στο ∆ήµο ΑΡΤΑΙΩΝ του 
Νοµού ΑΡΤΑΣ. 

3. Τα εννέα (9) συνολικά σχεδιαγράµµατα (τοπογραφικό διάγραµµα, διάγραµµα κάλυψης, γενική διάταξη, 
τµήµα Α-κάτοψη ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού ισογείου, τµήµα Α-κάτοψη ηλεκτροµηχανολογικού 
εξοπλισµού ορόφου, τµήµα Β, Ε, Ζ, Η, Θ, Κ, Λ-Γραφεία-κάτοψη ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, 
τµήµα σφαγείο-τοµές ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, τµήµα Γ-κάτοψη ηλεκτροµηχανολογικού 
εξοπλισµού, τµήµα Γ-τοµές ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού) που θεωρήθηκαν 
αρ.πρωτ.:∆.Α.125/Φ14.31/30-01-2015 άδεια κτιριακής και µηχανολογικής επέκτασης-εκσυγχρονισµού, το 
µε αρ.πρωτ.:∆.Α.3382/10-12-2014 συµπληρωµένο ερωτηµατολόγιο, και τα δικαιολογητικά στοιχεία, όπως 
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αυτά καθορίστηκαν µε το αρ.πρωτ.:∆.Α.3382/12-12-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας µας, και υποβλήθηκαν 
µε την αρ.πρωτ.:∆.Α.1752/12-08-2015 αίτηση της ενδιαφερόµενης εταιρείας ή/και σε συνέχεια αυτής. 

4. Την αρ.πρωτ.:61826/2552/18-04-2013 Ανανέωση-Τροποποίηση και κωδικοποίηση της Απόφασης 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας (Α∆Α : ΒΕ5ΠΟΡ1Γ-ΕΑΙ). 

5. Την από 02-08-2015 Υπεύθυνη ∆ήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του φορέα περί τεχνικού προσωπικού. 

6. Την από 03-03-2015 κοινή υπεύθυνη δήλωση του φορέα της εγκατάστασης και των αρµοδίων µηχανικών 
ότι η επέκταση έγινε σύµφωνα µε την αρ.πρωτ.:∆.Α.125/Φ14.31/30-01-2015 άδεια επέκτασης-
εκσυγχρονισµού και ότι τα προβλεπόµενα έργα εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τις εγκριθείσες µελέτες. 

7. Το αρ.πρωτ.:94 Φ.701.4/11-01-2011 Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας, διάρκειας οκτώ (8) 
ετών. 

8. Την από 02-08-2015 υπεύθυνη δήλωση ανάληψης της επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης του 
µηχανολογικού εξοπλισµού από ∆ιπλωµατούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. 

9. Την από 24-08-2015 υπεύθυνη δήλωση ανάληψης της επίβλεψης της χηµικής λειτουργίας του εργαστηρίου 
από ∆ιπλωµατούχο Χηµικό Μηχανικό. 

10. Την αρ.πρωτ.:4575/31-07-2015 Ανανέωση-τροποποίηση της αρ.πρωτ.:2879/01-10-2009 άδειας λειτουργίας 
πτηνοσφαγείου, τµήµατος κοπής, τυποποίησης πουλερικών και παρασκευής κρεατοσκευασµάτων από το 
Τµήµα Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας. 

11. Την αρ.8/2008 οικοδοµική άδεια (µε τελική θεώρηση 27-01-2015). 

12. Τα αρ.ΠΠ-156/12-12-2014 και ΠΠ-157/12-12-2014 Πιστοποιητικά Περιοδικού Ελέγχου για τους δύο 
ατµολέβητες Α΄ Κατηγορίας της µονάδας από την «ΤαΜ HELLAS». 

13. Το αρ.πρωτ.:ΤΠΥ 99991/5906π.ε./13-02-2015 έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας 
Π.Ε. Άρτας, µε το οποίο διαβιβάστηκε στη ∆ιεύθυνση Υδάτων Ηπείρου ο φάκελος για την έκδοση άδειας 
χρήσης νερού για την υδρογεώτρηση.  

14. Την αριθ. πρωτ.:∆.Α. 1071/02-12-2009 Τροποποίηση της αριθ. πρωτ.:Τ.Β.253/Φ14.31/01-11-2002 Άδειας 
λειτουργίας αορίστου διάρκειας ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟΥ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ως προς την ενσωµάτωση και λειτουργία της νέας µονάδας λεβητοστασίου, θερµικής 
αδρανοποίησης και αποτέφρωσης υποπροϊόντων κατηγορίας 2 και 3 (µε αντίστοιχη κατάργηση της 
παλαιάς µονάδας υποπροϊόντων πτηνοσφαγείου), του Α.Π.Σ. ΑΡΤΑΣ.  

15. Την αρ.πρωτ.:∆.Α.125/Φ14.31/30-01-2015 άδεια κτιριακής και µηχανολογικής επέκτασης-εκσυγχρονισµού 
διάρκειας τριών ετών για την εν λόγω µονάδα. 

16. Την αριθ. πρωτ.: ∆.Α.922π.ε./18-06-2010 άδεια λειτουργίας µονάδας βιολογικού καθαρισµού του 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΡΤΑΣ σε παρακείµενο γήπεδο. 

17. Την από  26-8-2015 έκθεση αυτοψίας-εισήγηση της Υπηρεσίας µας. 
 

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  µ  ε  
 

1.  Χορηγούµε στον «ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΑΡΤΑΣ», Άδεια λειτουργίας 
αορίστου διάρκειας για το ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆Α ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, όπως 
εικονίζεται στα εννέα (9) συνολικά σχεδιαγράµµατα που θεωρήθηκαν µε την αρ.πρωτ.:∆.Α.125/Φ14.31/30-01-
2015 άδεια κτιριακής και µηχανολογικής επέκτασης-εκσυγχρονισµού, µε τα πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία: 

α ) Θ έ σ η:  8ο χιλ. Άρτας-Γαβριάς, Τ.Κ. Γαβριάς, ∆.Ε. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ, ∆ήµος ΑΡΤΑΙΩΝ 
             Νοµός ΑΡΤΑΣ   

β ) Κ ά τ ο χ ο ς  : «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ» 

γ )   Είδος  Εγκατάστασης : ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆Α ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

δ ) Ι σ χ ύ ς παραγωγικών µηχανηµάτων  Κινητήρια Θερµική Αξία Μηχ/κού Εξοπλ. 

 Νόµιµα λειτουργούσα  : 3.306,73 KW - 11.644.597,24 € 
 Συνολική  3.306,73KW  11.644.597,24 € 

 

ε) Α τ µ ο λ έ β η τ ε ς  :  Κατηγ.: Α΄ Π.Υ.∆. ΠΠ-157/12-12-2014 Π.Π. 36/26-11-2009 
  Α΄ Π.Υ.∆. ΠΠ-156/12-12-2014 Π.Π. 37/26-11-2009 
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στ) ∆ ε ξ α µ ε ν έ ς  :  Μία (1) δεξαµενή µαζούτ χωρητικότητας 19m3 

ζ) ∆ υ ν α µ ι κ ό τ η τ α   π α ρ α γ ω γ ή ς  : περίπου 63 τ/ηµέρα σε παραγόµενα σφάγια 
                                                                    45,76 τ/ηµέρα δυναµικότητα µονάδας υποπροϊόντων 
                                                                    13,30 τ/ηµέρα δυναµικότητα µονάδας αποτέφρωσης - καύσης 
η) Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ή   κ α τ ά τ α ξ η  : Κατηγορία  Α2 
θ) Κ α τ η γ ο ρ ί α   ό χ λ η σ η ς : Μέση 
 
 

2. Η άδεια αυτή χορηγείται µε την επιφύλαξη της τήρησης των κειµένων διατάξεων που αναφέρονται στο 
σκεπτικό της απόφασης αυτής  και µε τους  εξής όρους : 
(α) Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την 
υγεία των εργαζοµένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγµάτων προ των µηχανηµάτων που 
κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισµού και αερισµού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρµακείο, 
κ.λπ.). 
(β) Να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για την µη πρόκληση 
ενοχλήσεων στους περιοίκους, να τηρούνται τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του Π.∆. 1180/1981 (ΦΕΚ 
293Α), του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ209/Α/21-9-2011), της ισχύουσας Νοµοθεσίας και της αρ.πρωτ.:61826/2552/18-
4-2013 τροποποίησης-ανανέωσης & κωδικοποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων της 
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – 
∆υτικής Μακεδονίας (Α∆Α : ΒΕ5ΠΟΡ1Γ-ΕΑΙ), να ανανεώνεται η σχετική έγκριση περιβαλλοντικών όρων πριν 
από την λήξη της και να  προσκοµίζεται στην Υπηρεσία µας.  
(γ) Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα Πυρασφάλειας που προβλέπονται στη ΚΥΑ Αριθ. 
Φ15/οικ.1589/104/2006 (ΦΕΚ90Β΄/30-1-2006) και την εκάστοτε ισχύουσα Νοµοθεσία για την εν λόγω 
δραστηριότητα, να ανανεώνεται εγκαίρως το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, εφόσον προβλέπεται από την 
σχετική Νοµοθεσία, και να προσκοµίζεται στην Υπηρεσία µας. 
(δ) Να τηρούνται οι αστυνοµικές, υγειονοµικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις.  
(ε) Η εκτέλεση των Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων να γίνει σύµφωνα µε τους κανονισµούς Εσωτερικών 
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. 
(στ) Να απασχολείται το απαιτούµενο προσωπικό, σύµφωνα µε τη σχετική Νοµοθεσία. 
(ζ) Για την χρήση και λειτουργία του µηχανολογικού εξοπλισµού που απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις, να 
απασχολούνται πρόσωπα µε ανάλογα προσόντα και άδειες όπου απαιτείται (π.χ. κλαρκ, ηλεκτροσυγκόλληση 
κ.α.). 

(η) Να τηρείται για τους ατµολέβητες η Αριθ. Οικ.10735/651 (ΦΕΚ 2656 Β΄/289-2012) Υ.Α.  

(θ) Στην παρούσα άδεια δεν συµπεριλαµβάνονται το ιδιωτικό πρατήριο υγρών καυσίµων (δεξαµενή πετρελαίου 
κίνησης 35m3 και αντλία πετρελαίου κίνησης 1,84KW), η ράµπα αυτοκινήτων (πλυντήριο οχηµάτων) ισχύος 
2,00KW και η αποθήκη υλικών αυτοκινήτων και επισκευή µεταλλικών µερών (συνεργείο) µε εξοπλισµό µία 
γερανογέφυρα ισχύος 4,00KW και έναν αεροσυµπιεστή ισχύος 5,50KW. 

(ι) Να προσκοµιστεί στην Υπηρεσία µας αµέσως µόλις εκδοθεί η ανανέωση της άδειας χρήσης νερού για τη 
γεώτρηση. 

(ια)  Να τηρείται βιβλίο συντήρησης µηχανολογικών εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του από 16/17-
3-50 Β.∆., θεωρηµένο από τον Ειρηνοδίκη της περιοχής και να βρίσκεται εντός του χώρου της µονάδας για ανά 
πάσα στιγµή έλεγχο από τις αρµόδιες Υπηρεσίες. 

3. Να ανανεώνονται εγκαίρως και να βρίσκονται πάντα σε ισχύ οι διάφορες εγκρίσεις που εµπεριέχονται ως 
όροι στην παρούσα άδεια. Η µη τήρηση των όρων της παρούσας άδειας έχει σαν αποτέλεσµα την επιβολή 
κυρώσεων, σύµφωνα µε τον Ν.3982/2011 και την Αριθµ. 484/36/Φ.15 (ΦΕΚ 230/Β/9-2-2012) Υπουργική 
Απόφαση. 

4. Η Υπηρεσία µας έχει το δικαίωµα επιβολής τροποποιήσεων και περιορισµών στην ανωτέρω εγκατάσταση, 
σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων. 

5.    Για την απαιτούµενη σύµφωνα µε τις διατάξεις των σχετικών από 16-3-50, 24-11-53 και 02-08-58 Β.∆. 
καθώς και των 902/75 και 274/97 Π.∆. υπεύθυνη επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση της εγκαταστάσεως 
πρέπει να προσλαµβάνεται πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη 
σχετική, προσόντα. Σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης του προσώπου αυτού να προσλαµβάνεται άµεσα 
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άλλο πρόσωπο µε ανάλογα προσόντα και να προσκοµίζεται άµεσα η υπεύθυνη δήλωση ανάληψης επίβλεψης, 
λειτουργίας και συντήρησης της εγκαταστάσεως στην Υπηρεσίας µας. 

6. Η άδεια αυτή µεταβιβάζεται µόνον κατόπιν προηγούµενης εγκρίσεως του Περιφερειάρχη Ηπείρου, χωρίς 
αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν µπορεί να λειτουργήσει στο όνοµα φυσικού ή νοµικού προσώπου άλλου, 
εκτός του ανωτέρω στο όνοµα του οποίου εκδόθηκε. 

7.    Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί µε άλλη άδεια, αν από άλλες 
διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση. 

8.  Η παρούσα άδεια, καθώς και κάθε άλλη σχετική µε τη µονάδα άδεια ή έγκριση, θα πρέπει να βρίσκεται στο 
χώρο της εν λόγω µονάδας και να επιδεικνύεται σε κάθε αρµόδιο σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. 

9. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, ενώπιον της 
Γενικής Γραµµατέως της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας, εντός δεκαπέντε (15) 
ηµερών από τη δηµοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου ελήφθη 
γνώση αυτής, ενώ η άσκηση της παραπάνω ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την 
άσκηση ένδικων βοηθηµάτων ενώπιον των αρµοδίων δικαστηρίων σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 227 
και 238 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α). 
 

Για την έκδοση της απόφασης αυτής εκδόθηκε παράβολο : 

Τράπεζα Πειραιώς 185/2400§ΑΑΑ 
0000609/02-03-2015 

ΕΥΡΩ 681,64 
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